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Cumartesi 

25 
2 nci KANUN 1936 

Yedi günde 2 defa çıkar 

Di,ektörü, 11a•ya~ıcı•ı 
BEKiR SÜKUT! 

M~mlekette tifo hastalığının başgösterdiğini işitiyoruz. 
gibi arka arkaya kurbanlar vermeden gereken 

• Birkaç yıl önce 
tedbir~er alahm ! olduğu 

Tifo 
var • 

mı ? 
• 

Ak1am a 1yrn bir arluı -
doı mctbaamı%a g00lerelı : 

- Şehirde tcfo oarmrf , 
yirmi ı ü 1 iç 'nde 011 oalta 
oldakunu, h stalc.rdan birinin 
öldü2ünü cir doktor arkada 
ıımdan işitti'fl, dedi ve aor • 
ctu : 

- Ba ;, löyle o!Ju~ana g6-
re, ıu!arı kaynatmak mı ld -
aırn, boıka tacib.rlcr mi la • 
.ı.ım, ne lazımıa bu"a h~llı 

duyuyor O:? fili~or• mu ? 
-Tabi, bu ıorıu1a lcarır, n• 
ınüıbct cıo-ıp oe d{q, n? d• 
ın~nfi.. Y alnı::, iıin, akıl oe 

ınanti~CI U)'6Un ga/en cihdi 
ni •ödermeı• çalrıtılc .• 

Elbette , memlf!lcdt• 
Jenildiıi •ıbi tifo oar•a 
halktan daha ör.ca har. u a.m 
teıkilatlar duym ı:,lar, dayar 
duymaz da h-:ılkcJ du) UTmaı· 
l~rdır • Buıibi h11talılılar, 
• hlıat dc.ıireail• belediy•yİ 
alaJaalantiırır, ha•talık fıktır 
çek maz ba iki teıltilat, tedbir 
alır, h'.Jlk cephuindcn alın 
rna•ı serelcen tedbirl•ri tle 
halka bildirir, hutalıtın HY · 
rini dilakaılo talıip ederler. 
Belediyımin burado ya11acafa 
iı, haUıa tauaıyelt!rd• balan 
malı, o u uyandırmaktır. F.ı• 
kat aıhhat dairesinin o:ıatf••i 
bütün bu uyandırma iıl•rİA • 

den b:zfkcı ueya onlarla b•rll• 
ber, fenni Jedbirler almalı, 
haıtaltlın önüne ~efm11lctir. 

Ş meli, biz.e aorulda.fa ıi· 
6ı, bi:& de •o;uyora~ : 

- Tifo oar ır.ı, o:ırıı1 

hallı huna ciuymuı, yani ha/ 
lca dayaralmuı mudur. G6r· 
c:lüfamüzr, ,bildifimi:&e, daha 
datıaıu, duymadıiımt:a o• 
bilmediaimı:&• 1 ba ~ılcr•a n• 
halle 611na duymuı, n• d• 
ciuyarulmuı~ur. Haıtalılı cıa 
da ol•a korka u haıtalılı 
~ır. S:1tlın .._hml• 6slmeciın 
tedbir alalım. Yani bcraa lıı· 
pırdunalım, _o• balıadarını 
olıun yapalım ortılc I 

Belıir Sükuti BelıJ 

= 

HabeşistaPda 
Seferberlik 
İtalyan uçakları 
ı.yeıe iniyor 

Ankara - Habeıiıtaada 
lmparato•uD aarayi 6nllade 
diia yeni bir s'!ferberllk i"•• 
•• dair yeni bir kararname 
oku11muıtur. bu ıeferberhk 
6ııce ilin edilmiı olan &6nüllil 
ıeferberliiini tamamlamakta 
dır.iki İtalya• uç•i• taııabura 
bombardtmaD etmit bir ltal 
va• bombarclımaD uçaiıda 
Makallenia ceaubuada 7ere 
dOımOttllr diier bir açı11a 
dırıabarda mecbDri yere İD:f 
rıeptıi• ıOyleıiyor • 

lranda 
Tezahurat 
Ankara - Tahraadın bil 

dirildiiıne göre gerek h hraa 
da renk b•ş\.sa ,~hırlerde 
Iradı~ terakki h rekc.t'ni te
ıid iç"n toplanhlar ve tua 
bnrlar y;pı)mikhtar 

Hclepte de 
Kargaşalık ! 
Aakara - Kudushn bil· 

dirildiiine ~öre ıuriyede.k.i 
umumi ırev devam dmekte 
dir. Şamdaki iıa~r ıal.klar 
halebede ıirayd dm "ıtir. 
Taziyet çok ıergiodir. 

Şamda neler 
oluyor ? 

Ankara -= Alma• iıtihba 
ıat buroıuaua kudnıtaa bıl • 
dirdiii•e ıöre milliyd pener· 
ler kulabunaa kap11tılmaaı 

lıerine Şamda yeDi sıarıaıs 
laklar o(muıta.r. araJannda ta· 

lebeler bahıaan balk ile pol"ı 
ara11ada çarpıtmalar c.lmuı 

Ye aralannda milliyet pener 
liderleri balunıa loo kiti tev 
kif edilmiıtir. Yaralıda vardır 

Cenaze 
Töreni 

Ankara - loıiltere krAh · 
aııı ceaue tö:eni bu ayh 28 
inde ytpılacaktar. T~rcndo 
Cümhur bı1'caaımıı1 ve hG~ta 

metimizi d f bakanım zıu b;t 1 
kanhitada bir h ~yet temı'l 
edecekdir • 

Mısırda 
Kah:ne buhranı 

Aakara - Mısırda kahiae 
bahraaı deva.• ediyor. dlla 
akıam toplıaaa vcft partiıi 
liderleri bir karar vermeden 
daiılmııtar • 

buhr1aıa aıaa sürmesi 
alllatemıldir • 

$of yada 
Aakara - Hilkd11ete kar 

ıı tıhrikltta bu'.unmuı olan 
103 komia:ıtin malıakemeai 
•• batlaaaldıtı ıofyaclan bildi 

riliyor . 

Ambargo 
çok yakın 
Ankara RoyteriD bildir· 

ditine ıGre 18 ler k omiteai 
petıol ambarıoıu meaeleaile 
meııul olmak üue bir tali 
ekıperler komitesi bı~il ede· 
cektir. petrole ambarıo koa
aaııaı• çuk yakın olduia 
zaaaed1lmeklec;1r • 

Mısır bash.uıesini 
Bkoıbardıman 

Ankara - ltalya uç!a\..ları 
dl• m111r aeyyar ba1taat 8'111 

lto•iarda••• ıt•ittir , 

Gayri menkul 
taksitleri 

-'nkara - Cümhuıiyd 

halk paıl ı · k.:mutay gu•aba 
dü:ıı toplaamıı •e baı.ineden 

tnlu ti~ ıayri m~akul mal ı ~· 
tın ı.lmıt olanhrıa Tadeıi hi· 
lül etmeyen l::o çlarını .. takı"t 
aıüddetlerinin 2o aeaeye ibll~ 

i• hakkındı.ki rapora tetkık 
ve müzakereden ıonra rapor· 
daki uulan kabwl et•"ıtir. 

Saylavltk 
Ankara Cümbariyd 

balk p utiıi ienel l:Jıkanı 
Hüsreviıedcnia istifası Gzeri 
ne boıılan Sivis aaylavlaiına 

emekli general Akif öıtekiain 
puti namzeti ıösterilmeı\ııi 

ouaylı.mrıtır • 

maznunların 

muhakemasi 
Aakara - Atatürk• ıui· 

kaıt yı.pmakla mnııuıı eıha 
llD •1ıhakemeleriae buzil• 
devam edilm · f evrak'• ıddia 
makamında tetkiki ve iddia 

nameaia lıazırlanmaaa içi• ıe 
ltcek duruım•aıa 31 nci kl • 
auaa biıakılma11n• karu vı · 
rilm:ıtir • 

R~s Desta 
Ankara - Royteria bil 

dird'iine göre ogadeg ccplae 

ıinde italyaalarot i!~ri h:rekl 

b yavıılamııbr Rıa Dasta 

t ıbii •uhllalarile ve orduıa· 
na orada ha va bombardımın 

larıaa maruz birakmımak 
için çekildiii•i ıöylemiıtir 

Cenevre de 
Aukara - Cenevreden 

bildarildiyo! : 13 ler ko llit< ıi 
d&n toplaamıt italya babet 
davra1oa ıid ko!IHJ• ktaa bir 
rapor vermeio karar y,rfkİf 
tir • 

UmıJmi 
m~clis 

V.llyet amutri m~cHı;, 1 
ıubata çatan cumarteai 2tlal 
Hat onda açılacaktır. Vali· 
miı, mecHı az111aı lt zkere ile 
içtima• çaıarm;ıludır • 

C. Han yal o ~la 
U ;aıum müd6ıUii6n daveti 

Gıeriae bir 'lliddetdea beri 

lıtanbulda baluaan inhıaarlar 
baımiidü·ü bay Cemal Hın • 
yal oilu ıehrimiıe döıımOıtllr 

Yo:ıırada yeni 
mektep 

Me1nebe çok ihtiyacı ba • 
lunaa Y omrada e•Yellli ı&a 
tam tetkiJltlı yemi bir mekte• 
bhı temelatma t&reai klltlr 
dire~;6ıli Sıit NıfiıiD hazari'ı 

7ıpdmaıtu • 

... 

Fransız 
Kabinesi 

Cf'phelerde İtalyan 
laarruz!l 

As kara - Yeni F ran ·z 
kat,inesiaia teşkili hakkında 

~ i teldıfı Hnriot kil hu\ etmiş 
tir ihJyanİ&rlD ClJD&le COrİa 
Te dana puma ~rıtsındaki 
ileıi bıreketleri dev.Hu etmek 
tedir. Bodoilio t4mbien böı • 
ıeıiade yeni bir taarruz bat 
ladıiıaı biloi iyor • 

Mısırda 
Vaziyet 
Kabinen:n istifası 

Ankara - farilterenia 
Mııır feykelicle komaeri hti 
~u ııetiaın cevabiaı vefd pır· 
tiıi li derıae verm !ıtir . in iil • 
tere bu ceubuadı sfidana 
taallük eden meaelel~rle ia1ıil 
tere Mııır ihtilafının ıüel bil 
k 611lerini b~Uetmek ilıere 
bir ko~lition kabiau·ıe d rhıl 
müzakereye ı·çmzk •rıusuc:ı 
ı~ıtermekted;r. Ko~;•er tim 
.&iki müukw .. e1er kes ldıii tak 
dırd• inzilterenin m!ıır ıiyua 

ıının bışhn aıai• dt-i'ıtir 
meaiti muc•p olıc~iı hakkın· 
da nuari dikkati celbetm"tlit 
kabine iıt h etm"ıtir • 

Lav al 
Çekildi 

Ankara - Fraa1ıı ka'oi 
nesı iıtifa etm:t \'e L•val 
7enidea kabineyi teıkıl etme 
ıi bakkında Cümb\Jr Başka 
aınıD yaptıj1 bklıfi reddet • 
miıtir • 

Yeni kral 
Ankara - loiiltere ~ralı 

aekizinci E hard düııden iti • 
baren hükum:larlık V4'Z fcıiit-: 
ba1lam11tır. Kıal b ı m~DHe 
betle öıel nray ko:ıseyinde 
•~f:llti taüküneti idare elma:~ 
huaa111nda öleD babı11~~ im 
tiaal edeceiini ıör!emiı ordu 
ve do11aam•r• h.tabem bir 
bey~naame neıretm"ştir. 

ee ::::z:ı 

~iyasa 

Ce~h~le~de ve 
Cenevrerle 

Cenup cepbuiııde ltalya 
ş:mral cephesinde Habtt har 
rudnı devı:m edip dufUJOr 
Buna karş1 ay11"'l Cephe de 
durnaiyor , o da yürüyor • 
C•aevrede faıliyet l:afhdı. 

Pct·ol anı~argoıu incel~aiyor. 
F rauız kıtbinE ıirı İll deiiımui 
üıeriae ıiyasal cepb~dede de· 
i'şikhklcr hış ıösterecek ti· 
bidir. I3a1 Lııvahn iıbfaat 
Romada iyi tea;r uyandırma • 
mıf, Hııtlya biraz daaa yala11 
kalmıştır • 

D ı ·u u ı ı •, d \ ?:i miln açıl 
mHI İÇ D birkiÇ IÜD bekle . 
mck lazım • 
-~--------'-

ldmau ocağınn.t 
Ylldönümii 

IJmsn ocaiı=..ı-=ın lj in. i 
yıldönümü evvel~i •~şt.111 

ocağın yeni kur~i:•ctia k'.~• • 
bahk davetlılcr aras.ntl- p~r 
lak bir surr.ita kutlıJ1 ~D~ışbr. 
Tö·ec.~ cr~ic.li~ rn~rşile baş'• 
n::nıı o:ığıu cm ... kbr b•flınnı 
bay Mebmct i<'z• tanf ıadan 
idmın oc.ı;w·1'1 gllz~ı bir t•rib 
cesi ynp.ım•f bay Şiaasi tara· 
fınd!'l.,, speruu ..-e ıpc.•rculuf[aa 
öraemi f.! tleicrliliii izcb ed ıl 
ıniştiTı" • 

Ktı":JYetli Te temiz bir reç 
m'şi oba idm•n ocaiı•• ha• 
dan sonrada iyi başarılar ve 
p rl k g~lecekler dıleri&. 

Fc.;kir talebeye }emek 
veriJmeğe başlandı 
İ!k okullaı daki fakir tele 

beye puuteıi gi11ü~cien beri 
öilc yemekleri ., .. riimeie bat 
lamııtar. yem"k verilen tale 
benilı uy·ıı1 bu Jıl art•ıf, 
380 deu 506 ya çıkmıım•ıtar 
kutuh:.4 yeni heyeti Temel 
Nücüı;;-.i Gökıeha baıkın\•i• 
r.l,•'lcla s•k ılk toplaat(llf 
yıparak bile yemekleri temi~ 
edilcD ÇOCU klar&D fİyim}eri•e 
d-: yudnn etmak için tedbir 
lcr düş1aülmekte, bü~ceye 
yea.i varidat kaynakları bu· 
luumaatna çelı:,ılm&kbd•r • 

Bayar ıı:•er balkımı11n 
bu b~yirli it üıeri11e dikkat 
ve alakRlaruu çekeriz • 

1 

GEREKEN İŞLER : 
1 

Kar , huz meselesi .•• 

Kar kaya1anada kar kalm:1mt,, Hcıtaneye de pek aııla Kar 
ıetiriliyormaf. teıç'n gl11 bir b:ıta iç'n lüıum gö·ülmtı, töJlfl 
ild üç:kilo kar, ancak ıekıen ku·uı1, o da bin müıkilltla tem·a 

edilebilm:f • . •• 

Ba ı&ıleri uyan valimiıin •2ıındıuı iııttins. Va:hıiı bir huı 
mı'ciıaeıi 1 ~tirilerek 'DU Ç01

t ihcın\i ihtiy11cı11 aıaiııe ff!Ç lmu"ni 
diltllmmilı, ayni ıı:n1nd.ı bir gali· k1y·ni'• ~D bu iti yıpma 
ltDı beledi7edea iıhm"şfr. 

Ba .,,,ezer G!lel"ye b4f r :n l.ti,n 'H'a · ;n ~" tit ınlır, ı·ne 
••f&D valim:ıia cieclifJ gibi, h .. Jk t"miı olı::uyan, ı h'ıde ma%i~ 
ola• karlardaada kurtulmuı ve kartarılmıı o!ıcıktır. 

U•arııki, belıdiyemiı de bu &nemli iı üzı:riae 
tl ko1•u 1 l~!tii ıi\al 



.. 

iLAN 
Maçka icra memurluaun • 

daa: 

Aeık artırma iie paraya 
çe•irilecek ıayri meakalaa ae 
oldap : 

Bir ıamaalık ltir laaae 6 
parça tarla . 

i•Jri mealnalun balaadui u 
•••ki malaalleai ıok• i• aaaa 
raıı 

Hıça•era ILöyü 

Taktir ohmaa kıymet : 
132S lira 
arbrmaaıa y•pılacaiı rer 

ıGa ıaat 

•açka 24·2·936 pazartesi 
Hat 15 - J6 

1- ltba ıayri menkalun 
artlrma prtaameai 22 -/-936 
tarihındea itibaren 936- 181 
~umara ile artırma icra daire 
ıiaia maayyea aamaraaında 

berkesin ıörebilaesi için •çık 
tar ilindaa yazıla olanlardan 
far.la •ahamat almak latiyea 
ler itba ıartaameye Ye 936 
181 cloıya namaHıile mema· 
riyetiaize muraeaat etmelidir. 

2- Aıbrmaya ittirak iç;a 
yukarda yazıla kıymeti 7 , 5 
•iabetiade pey akçeai ve ya 
milli bir baakaaın teminmr 
mektuba reydi edilecektir 124 

3- İpJtek ıabibi alecakh 
larla diier alikadarlana ye 
irtifak hakkı 1abiplena ıayrl 
meekal &zeriadeld hakla11aı 
huıuaiyle faiz 'Ye mıarafa dair 
olan iddialaraaı itbu illa ta· 
rilaiade ~tibarea yirmi ı&a 
iıiade enaka müabiteleriyle 
birlikte •e•aıi1etimize bil· 
diır.aeleri İcab eden akai halde 
baklan bpa ıiciliyle ubit 
olmadakçe 1&bf bedelinin 
paylıımaaaadaa hariç kalırlar 

4- Glaterilen ıtıade ar· 
tırmıya iıtirak edenler arbr. 
•• ıaraameai11i okamuı ye 
lazamll •alamab almrı Ye 
banları tamımea kabal etmiı 
ad Ye itibar ohmarlar • 

5- Tayia edilta zamanda 
l•JIİ •nkal 6~ defa batral· 
dıktea ıoua ea çok arttaraaa 
ilaale edilir aacak aıthrma 
.. edeli mulaamaea llıymetiD 
Jüd• J•laüt betiDi balmaz 
9e JA labl İlt•JkDill ıl&CIİI• 
aa raclaıai elan d:ier ala• 
caklilar lulaaap te bedel 
baalaııa •• ı•yri •cakal ile 
temın edilmiı ılıcıklarnua 
•ecmaaadaa fazlaya çak•a:ua 
c• çok ııtbraaaa taılahidli 
laaka kalmak &zere arttırma 
0 • a.eı &la dalaa teadit le 
oa laeıiaci ıibali olaa ıu _ 3 _ 
936 pızuteli aüaibyai utta 
yıpilıcık antiımada bedeli 
ıatıı ıdeynia ılıcıaına ıuc 
hanı o~ın diier ıJiçakhlar1n 
o 1•1rı meakal ile temia 
ediJmit alıcakl•n •<cmuan· 
dan fızıa11 eılımak ıartile 
en çok arttinaa ihale edilir 
k6yle bir i:ıedel clco edilmez. 
•• ıhııe yıp.ı.1:z •• aatiı 
talebi dOıer • 

6 - Gayri meakul keadi. 
leriae ibıle olaaıa kiaae der 
hal Yeya verilen anıbltt içia· 
de parayi Teımeııe ıhale ka
rara fub olunarak keadileria· 
elen e nel ea yükıek teldıfte 
balauakimiıe aız etmiı 0 • 

cıja ~ccfede a!mıfn ıaz 
olaru oaa rızi olmaz Ye ya 
.. al1111maıaa laemea oa b• t 
ton •Gddetle tt" karili ar armaya ÇI• 

P •a çok arttiraaa ihaJ 
aclUir iki ihale •aaiada k~ 
fark •• ı•c•• ı&aı.r icla 
,.. •• btttea laıup olu.,q 

• ~ 1 

ı-~~tc~;~~ -ı 
!_ Ferah_l 
126-1-936 1 i günŞif~' t 

i27 ;.~::.~6 1 
l lstanbul j 
128-1-936 
~ ırüı=i~ikmı ı 
---------~~----------
Acelesatılık ev 

Eodepei bi!i mabıHes·a 

de manastir ıok•iında 27 
namuıla kirğır, bahçeli •• 
iç katla eY acele aatılıktar 
iatekl;ler Uzuu sokakta ava· 
kıt bay Cemal Karı baa'a 
baı Yur m ıladarlar . - 4 

Sathk konak 
ve selamllk 

Or~ahiaar perdeY pıtı 

konaiı satılıyor • iıtiy(nlere 
koaak ayri • ıelamlık ayrı • 
iatiyeolere beraber satılacak 

tır • Müracaat yeri : Y e.-iyol 
matlıuaaaı 

Sathk 
Hane 
Erdoi<l u m!halleıi karıio 

la ukas~nda zenıia nnaretli 
'Ye d• ima Kiiaeıli bir dönüm 

bahçeyi hni üıth ve altta 
dört oda iki ıof.ıyı Ye sarn ıç 

teıkilih•ı muhteYİ bir ey 
ntlıkbr. 

Miiracıat yeri : 
Bıkıoj!a çeıme yanında 

tlitiiacü Sılib Sabri 1 _ 4 

Ekmeklik un 
eksitmesi 

Satin alma komhyo · 
nundan : 

A- Tra.Dıoa lr:ataatı için 
e~ı'.ltmeye konulaa aJ:Ja iıtekli 
çıkmadıiıadea tıkriiiı 2& bia 
ı .. o ,az liralık 170 toa •k· 
meklik an tekrar ekıiltmeye 
koaalmaıtar • 

B - Şartnımui rumi 
btsdeli •ukabilide .komisyon· 
dıa aldmlabilir • 

C- Eksiltme 21- l ·936 
paıaıtui ılm.ll at. oa Oç de 
Tra~zoa k•leainde aahn aJma 
kemıı,olla•da kapıli z11f 
111alile yıpılacaktl" • 

D - Mlhakkat t~mialt 
2168 liraclır • 

E - lıteklilrr kaaancla 
yaııh nıikalarile ekılltm• 
taabadaa bir aaat eYYel tek· 
lif mektaplerhı. 1 komia,oaa 
•ermeleri iJiD oluaar. 4 = 4 

faiz •• diıer zerarlar a1rice 
bikme da-Yet kalmakaizia me· 
aariyetimizce alıcidea tahail 
olunu madde (133) 

itba ııyri menkul 

Yukarda 16ateıilea 24-
2 - 936 tuihiade Maçka da 
icra •••arb•i• . oda1111da itb• 
Ula •• a6ıterilt • arttirma 
ıut••••Iİ dlirrıiade ilAa 
ılla•' 

~t1ahaHesi 

İsksnder p. 

c 

« 
« 
« 

• » .. 

« 

« 
» 
» 

Gayri menkul sa:ış ;;rtırnıası 

meydan h!mami 
., 

belediye bahçesi 
Telgrafhane 
i ılıtele caddeıi 
güzel hiaar 

,, 
iıkele caddesi 

iÜz~l hisar 
kaliune 

• 

" 

Hıuap hnın 
69 m murahb.ı.i rs 
dük~in 
b rap h n""• İt1 f ufı 
130 m. m ·:. obai s ~ 
au•2"rZ• ve ev iHS.rlorı 

3 göı:ü m;&- u clthda 
ardı ye 

y;;z.'hırne ve ma~azanın 12 

nı. no 

77 
78 

14'1 
176 
. o., 
251 
2.12 
219 
~13 
213 1 
213 2 

bisıede beş hissesi 21 ı 
kirrır udiv~ •e mıt.ııa 224 
2 o Ja 1 mutoahli h up h. 235 
50 m. mur bb.; ~· ıa 24 ~ 
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DEFTEJ~DARLlı<IAN ; 
Yu)r.arıda C \'~al :.ı1z.I. gavri mer.kub.t.c. miiJk'yd< ri peş:n par.a ,IA art•r. 

m aya ç•karılm1ştır. tnhp olanların viiz,le 7 buçuk ( poz tolari} le h:rlil"tc 31 .. 
1 936 cuma günü saat 14 ~c defter tadık ta topl:ınrcak kom;S) o:ıa mura~a· tlon 

2-4 
Gayri menkul sa..tış artırnıası 

Mahallesi 

lsken : erp . 

« 
41 

« 

« 

c 

kııım aja 

Erzu~um c~ddeıi 

ÇÖIUl tKC:İ 
.. 

" 

• 

" 
kil,ae ç1kmu:ı 

Luıi 

• nev1 m.nQ 

F e•ksni üç orla tı.b• ni bir '267 
o Lyi müş ·emit h:r~p hıne 

Fevk"nl odn a·tı .. d n:ı g :ı:ı 
üç göılü mağaza ve ardıye 
nın n.sıf h•sa• ıi 

üs~ü harr p hca:ıc a!t nda iki 
mr:ğrzıı 
4o melre mu .. ahbai .traa 

1~2 m. n:ur- boci uııı 

harap bir oda hir mat .. l\k 
Ye altl1.1da huıp 2 .dükkiıı 

ardiye vç'.:cp mı.ğ; z~ fi&•üDdc 
iki o..:a altıudı bir ona 

400 
3_2 
313 
224 
488 
3,7 
329 
3 ,o 
344 
3 .. 5 

müh ttiıı muhalin bir mutf 1 li h·r;.p, ,v 

67 
68 
69 
96 
97 
98 
99 
80 

• ' ı~ytıalik bM:.o i i o :Jal CT l:i4 
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DEF'TE.RDARl ... IKTAN; 
Yukarıda evs ıfı y:az1h µ:1vri menkulat·n wülki~ ]t-rl r).'şhı }lJTa ~t .. rrfır .. 

maya çtkarılm t§tıı'.' tal.p o.auların ' ü z;de 7 buçuk dipoııtolarile b·rlikte 3-
2 - 93& pazartesi günü saat 14 de defte-rdarlıkta toplanacak kom~syona mura· 
racaatları . 2- 4 

Gümrükte bulu~an sahipsiz eşydlar satıhyor 

ithalat ve Transit gümriigü direktôrğüğnnden : 

Kilo 
0'16 

• 071 
035 
o2o 
607 
781 
028 
0 0 0 

245 
064 
143 
loo 
066 
023 
060 

414 

Mu. kıymeti 
G. Lira k . Ci 1si 

ç oo ool 38 Çınko oluk v~ dem ir horu p3r~ast 
4 00 514 0 8 Tuvalet saç pomadi ve saç boyası 
700 185 15 Keten masa örıü~ü \7e safı keten men~ücc::t 
o9o 0 0 6 37 Blot·nc t ve raklam 

• ooo 3o3 f;o Teneke cep aynası [ ÇPrçiveli ] 
ooa 477 5o Camlaştırı!m1ş düğme ve cam boı.cuk 
500 0 04 29 Ayıkla' m 'ş ve kelt k pır İnç 
2 0 0 ooo 18 Lastık ökçe 
500 098 2o Eğilıuiş öğc{çtan r andalya ( 68 adet ) 
500 ooo no toz ve kesıne §eker [ harice g;tmek Ülre ] 
140 ooo oo MubteLf cınste tihbi ecza «listesi mevcuttun> 
ooo cc<'p oo Adi kesme c~m eşya 
500 RM 1144 oo Kına 
ooo DZS oo l\lauaz.:ı camı 

~ 
• 

6 0 0 1 RE-- IA oo Kahve 
ooo ooo oo E.ass~s f otoği af kağıJ~<th1rice gitmek üzr( » 

BaladDki e§yafor s~Jı:ps:z olduğundan p:izart~si ve perşembe giinleri tarh· 
z >n gümrüğü satın komisyoı:unda müüayede ~uretile Fatılacağrndan .1 '!klil~ 
ricı pey akçelerile beraLer giimrüğe muracaatl&rı ilan olunur. 4-4 -,. . . ~ 

YENIYOL BASIMEVINDE Her Türlü sipar;ş 

Çok Temiz ve ucuz fiyatlarla yetişti~ilir. 

. •' ~ ,_ ~ . " . ı ~ 
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